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H I - F I
Izraz se je uveljavil nekje v èasu
mojega rojstva, oznaèeval je
naprave, ki so bile sposobne
reproducirati zvok v èim bolj zvesti
zvoèni sliki (High fidelity) stereo in
kasneje quadro tehniki. To znajo
danes domala vse napravice,
takrat je ta izraz oznaèeval skoraj
vesoljsko tehniko.
High Fidelity - moja druga strast.
Prva je bila video. Pravzaprav
èokolada.  Približno takole naj bi
šlo: èokolada in vse, kar je
sladkega, nato video, HI-FI,
raèuna l n i k i . . .  Av tomob i l e
'prouèujem' šele zadnje tri leta,
GSM telefone šele eno leto.
Vendar so tile zadnji (avtomobili
in mobilni telefoni) še najbolj
dolgoèasni .  To,  kar  vedo

proizvajalci HI-FI-ja že od vsega
zaèetka, je potegnilo njim šele
sedaj: tehniène razlike med
proizvodi so vedno manjše, design
in image doloèene znamke opazi
prav vsak.
Pri avtomobilih je tako, da vsak
opazi, èe si lastnik prestižne
znamke (kakšne ženske/moški se
potem lepijo nate, je pa Klemen
& Klemen nekaj odpel). Ravno tako
je z mobilnimi telefoni.
HI-FI je bolj neopazen. Pred teboj
lahko stoji za par Mercedes-ov
vreden sistem naprav in tega ne

boš niti vedel. In nekako še nisem
slišal, da bi kdo koga zapel na HI-
FI??
Prihajam iz družine zagrizenih HI-
FI fanatikov, tako da sem že v rosni
mladosti bil soudeležen v raznih
zvoènih test ih in podobno.
Posledice so jasne.
Veliko stvari, ki jih bom zapisal, je
iz tistega obdobja in so citati
mojega strica (po mamini strani),
oèeta in njunih pr i jatel jev.

HI-FI ni zgolj naprava. Ne še
zdaleè ne. HI-FI je življenjska
filozofija. Še najbolj spominja na
okultne vede in religije, kar v nekem
pomenu HI-FI tudi je. Še posebno
za tiste, ki prisegajo na klasiène
gramofone. Seveda se tu ne
prisega na gramofone raznih
japonskih zvarkov a la Tehnics,
Sony itd... Ne... tu je govora o
PRAVIH gramofonih. Cena le teh
se namreè priène veliko višje od
cene povpreènega avtomobila.
Ljubitelji gramofonov so dejansko
pripadniki okultizma. Saj priprava
za poslušanje glasbe potrebuje
doloèene obrede. Potrebno je LP
plošèo nežno vzeti iz ovitka, jo
previdno držeè za robove dati na
gramofon, privzdigniti roèico in jo
spustiti na plošèo. Vse plošèe
potrebujejo nego in skrb. Èišèenje
po vsakem pos lušan ju  je
samoumevno. In kljub skrbnemu
ravnanju je gramofonska plošèa
po vsakem poslušanju slabša, saj,
èe zanemarimo vse ostalo, po njej
'orje' gramofonska igla.
Drugaèe, kot pri CD-ju, ki ga samo
zagrabimo in 'butnemo' v CD
gramofon... in potem s pomoèjo
dalinjskega upravljalca poslušamo
samo skladbe, ki so nam všeè,
moramo pri gramofonu poslušati
vse. Od zaèetka do konca.
Brezkompromisno, tako kot pri
j u t ran j i  maš i .  Seveda so
gramofonarji nagrajeni z najbolj
'naravnim zvokom'. Predno
zaènem o tem, se moram vrniti k
zvoku. Kaj to je in od kje pride?

I z v o r  z v o k a .

zvestobavisoka
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Pri HI-FI-ju so to zvoèniki, v resnièno
resniènem življenju so to glasbila in
èloveški glas, v novejšem obdobju
tudi sintetièna glasbila. Kot glasbilo
lahko uporabimo katerikoli predmet,
našemu lastnemu izvoru zvoka grlu,
smo iz èloveške neèimrnosti, tako kot
pri veliko drugih stvareh, doloèili
poseben status in mu pravimo vokal.
Že sama masa in volumen vseh
razliènih glasbil, ki smo si jih izmislil
tokom zgodovine, nekako poraja
dvom, da so zvoèniki zmožni
reproducirati glasbo v njenem
naravno polnem obsegu. Kako lahko
mala lesena kocka daje zvok enak
violini, bobnu, klavirju, trobenti ali
kontrabasu? Instrumentov je veliko in
so si med seboj razlièni po volumnu,
kot naèinu proizvajanja zvoka. Razliko
samo ponazarja že beseda zvoènik
sama. Iz zvoènikov sicer prihaja zvok,
glasba iz glasbil in èe bi bil zvoènik
resnièen in poln izvor glasbe, bi bil
torej glasbenik. Toda to je ponovno
beseda rezervirana zgolj za èloveka.

O.K. Pozabimo na to.

Na koncertu so instrumenti postavljeni
na razliènih koncih. In ko glasbeniki
igrajo, se od celotnega orkestra do
poslušalcev prelije glasbena slika.
Od godal malce hitreje, kot od tolkal,
ki so postavljene v ozadju.

O.K.  A moramo tudi to malenkost
zanemariti.

Zvok je tako hiter, da èlovek skoraj
ne zazna zamika, èeprav ta fizikalno
obstaja. Najprej nas doseže zvok
godal, potem tolkal. Vendar vse
skupaj zaznamo hkrati, kot glasbo.
Naš 'procesor' v glavi namreè ni
sposoben zaznati teh razlik. Zato
pozabimo vse te stvari in preprosto
recimo, da glasbeniki ustvarijo
glasbeno sliko. In toèno tako si jo
morate zamisliti. Kot ravnino, ki se v
vedno novih valovih slik obnavlja,
podobno kot film. Kot èe bi kdo èez
celo dvorano razpel papir in ga vam
v rednih intervalih pošilja k vam.

Uff... tako hitro ugotoviš, da so v bistvu
tri verzije zvoka. Dve èloveški, tisto,
ki jo je èlovek dejansko sposoben
slišati, ter psihoakustika in tretja, ki se

ravna po fizikalnih lastnostih. Vsega
fizikalnega spektra ne slišimo.
Povpreèno èloveško uho je sposobno
slišati nekje med 20Hz do 20KHz.
Za vaš osebni razpon lahko zaprosite
pri naslednjem rednem pregledu za
obnavljanje licence. Pri tem velja
omeniti, da sluh z leti, tako kot marsikaj
drugega, upada. Se pravi, da starejši,
ko si... manj se ti splaèa vlagati v res
dober HI-FI. Sicer je to res tudi pri
nakupih športnih avtomobilov, saj nam
upadejo tudi refleksi, ampak ljudje
se radi pretvarjamo, da imamo nekaj,
èesar nimamo.

Nazaj k zvoku. Ljudje smo tako
izpostavljeni marsikateri oviri in napaki.
Med drugim dvoje ušes ne sliši isto.
Nekateri slišijo 'rasti travo', druge top
ne premakne z mesta. Tako to je. In
to še ni vse. Za doloèanje izvora
zvoka ljudje uporabljamo razliko med
obema 'signaloma' ki prihajata do
nas... se pravi da, èe zvok najprej
slišimo v desnem ušesu in potem v
levem... to pomeni, da je izvor na
naši desni. To znamo
kmalu po rojstvu. Zdaj
je tu trik, to velja le za
zvok katerega valovna
dolžina je krajša od
razdalje med našimi
ušesi. Za ves zvok,
ka te rega  va lovna
dolžina je daljša (basi),
ne moremo toèno
doloèiti, kje iz prostora
okoli nas izvira. Lahko
sicer zaznamo smer le
po razliki jakosti obeh
signalov, samo to je
možno le zelo blizu
izvora zvoka.
To naravno 'napako' so
izkoristili proizvajalci
zvoènikov, ki prodajajo
t a k o  i m e n o v a n e
satelitske sisteme. O tem
kasneje.

Èloveško zaznavanje
zvoka ima še eno
napako: naše možgane.
Naše notranje uho
možganom stalno pošilja
dražljaje iz okolice.
Vendar naš 'procesor' ni sposoben
obdelati vseh hkrati, zato imamo v

možganih software, ki izbere kateri
zvok je pomembnejši. V primeru dveh
zvokov hkrati, se tako lahko zgodi,
da slišimo dejansko le enega. Ne
fizièno... software-sko... možgani se
namreè odloèijo, da tisti drugi zvok
ni pomemben in ga preprosto
zbrišejo. Na podzavestni, intuitivni
ravni ga še vedno slišimo, do zavesti,
oziroma razumskega dela možganov
ne pride in s tem tudi informacija ne.
Ponavadi je to glas žene, ki vas že v
deseto prosi, da pomijete posodo. :)

Z V O È N I K I
Loèimo veè vrst zvoènikov, ki so se
poèasi razvijali v zgodovini. Vsi
poskušajo èimbolj verodostojno
prikazati zvoèno sliko, za katero smo
rekli iz poenostavljenih razlogov, da
je enaka ravnini. To jim seveda s
težavo uspeva, saj imamo obièajno
le dvoje zvoènikov, ki so postavljeni
levo in desno od nas. Tako do nas
dejansko prihajata dve 'buli' in ne
ravnina. Vendar se zaradi èloveškega

dojemanja zvoka na koncu le zdi,
da je to ravnina. Moteèe je le dejstvo,



echosecondary

17

da v primeru, ko malce premaknete
glavo v eno stran, izgubite 'obèutek'
ravnine zvoène slike. Možgani paè
dojamejo, da je en izvor bližje kot
drugi... in stereo slika se poruši...
Zato bi bilo idealno, da bi zvok
prihajal iz celotne površine pred nami,
tako kot pri koncertu... tam lahko
obraèate glavo kolikor hoèete,
zvoèna slika bo ostajala ista.. stereo.

Konvencionalni zvoèniki
Takšne imam in jih imamo v glavnem
vsi. Zvoènik je sestavljen iz membrane,
ponavadi iz papirja ali kakšnega
podobnega materiala in sicer
konusne oblike. Potem je tu še ogrodje
na katerega je membrana pripeta.
Spoj med ogrodjem in membrano je
ponavadi iz drugega bolj elastiènega
materiala. Tu je potem še magnet in
elektrièna tuljava, ki omogoèa nihanje
membran. Sami zvoèniki so tako
okrogle ali ovalne oblike.
Najbolj razširjeni so eno sistemski.
Kar pomeni, da so
sestavljeni iz omarice in
zvoènika. Potem so tu še
dvo sistemski. V HI-FI
prodajalnah so obièajni
3 sistemski. To pomeni,
da je zvoènik sestavljen iz treh
zvoènikov. Eden je zadolžen za
visoke, drugi za srednje in tretji za
nizke tone. Da v vsakega od njih
pride pravi signal poskrbi tako
imenovana kretnica. Ti zvoèniki imajo

vrsto napak.
Prva je že
omenjena: za
do jeman je
kolikor toliko
verodostojne
zvoène slike,
m o r a m o
sedeti toèno

na geometr i j sk i  s redin i  med
zvoènikoma in imeti glavo obrnjeno
ravno tako vzdolž sredinske osi.
Druga napaka teh zvoènikov je
kretnica in koncept tri-sistemskih
zvoènikov. Zvok se tako loèi na tri
dele. Nazaj se dejansko nikoli ne
'sestavi'. Vsi zvoèniki ustvarjajo luknje
med posameznimi zvoènimi pasovi.
Tako so v tro-sistemskem zvoèniku štiri
luknje, na zaèetku in koncu
frekvenènega razpona (pri nizko in

v i soko toncu) ,
potem še dve
luknji: med visoko-
toncem in srednje-
toncem, ter med
srednje-toncem in
nizko-toncem. To
lahko vidite tudi v

diagramu frekvenc za vsak zvoènik.
Te luknje poskuša vsak proizvajalec
rešiti na svoj naèin. Eden od možnosti,
je da narediš veè sistemski zvoènik.
Tako so napake manjše. Vendar
napake na zaèetku in konca
zvoènega spektra ostaja. Bistvo veè
sistemskih zvoènikov je torej manj
izrazite luknje med frekvenènimi
razponi posameznih zvoènikov.
Najveèja napaka je v eno-sistemskem
zvoku katerega krivulja izgleda
nekako tako kot hrib. Dejansko torej
dobro pokriva le srednji spekter
zvoka, ki ga sliši èloveško uho. Zato
so ponavadi namešèeni tam, kjer se
prenaša zgolj govor (šole, cerkve,
javna mesta itd.). Luknja teh zvoènikov
je tako na levem nizko tonskem
predelu in desno v visokotonskem
delu. Napaka v dvosistemskem
zvoèniku je že bolj 'seksi', diagram
namreè že izgleda nekako tako kot
Šmarna gora.
Kretnica je še dodatno ovira pri
dovajanju moèi zvoènikom, ki se jo
meri v Watih. Kolikor prenese kretnica,
toliko prenese zvoènik. Glavna ovira
so nizki toni - basi, ki porabijo
ogromno moèi.
Z oviro v moèi zvoènikov, pa je
ovirana tudi zvoèna slika basov. Zato
je diagram zvoènikov v predelu basov
nizko spodaj... v najboljšem primeru
se zaène pobirati šele nekje od 50Hz
navzgor, kar seveda ni HI-FI!
Obièajni zvoèniki, ki jih nam nameèejo

ob obièajnih audio napravah imajo
poudarjen bas pri 100Hz... in
normalnim civilnim poslušalcem se
zdi prav fino kako zvoèniki 'nabijajo'.
V resnici zvoèniki pod 2000 DEM
redko zadovoljivo re-producirajo nizke
tone.
To pomanjkljivost poskušajo v
današnjih dneh premagati z Bass-
Reflex sistemi. Tu gre za to, da tudi
del basov, ki jih zvoènik proizvaja

znotraj ohišja spravimo 'ven'. To
naredijo s posebej oblikovanimi
prostori, komorami znotraj samih
zvoènih omaric. Cilj je, da se zaduši
zvok visokih in srednjih tonov in se
ven pripelje samo in zgolj bas. Mi

kot zunanji opazovalci, to vidimo le
kot luknjo na zvoèniku.
Drug naèin je tako imenovani Push-
Pull sistem, ta je v ideji podoben Bass-
Reflexu. Pri Push-Pull sistemu imamo
dva nizkotonca, eden obrnjen
normalno in drugi obratno. Na ta
naèin ravno tako dobimo 'ven base
iz druge strani'. Seveda so Push-Pull
sistemi obièajno dražji, ker paè
vsebujejo dva zvoènika, Bass-reflex
pa le enega.
Seveda je možna tudi kombinacija:
Push-Pull-Bass-Reflex.

Satel i t sk i  s is temi zvoènikov
Le ti so sestavljeni iz dveh manjših
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zvoènikov imenovanih satelita z
enosistemski zvoènikom visokega in
srednjega razpona ali bolj obièajno
dvo-sistemskega z visokotoncem, ter
srednjetoncem... v posebni škatli je
bas. Tega lahko postavimo kjerkoli v
prostoru, saj ne moremo zaznati od
kje bas dejansko prihaja in tako ne

moti zvoèno sliko. Bas je v veèini
primerov en sam in bass-reflex.
Satelitski sistemi so trenutno najbolj
popularni sistemi zvoènikov saj jih je
oživila industrija z Home Theater
Sistemi, v najbolj cenenih verzijah s
petimi satelit i in enim basom.

N e - k o n v e n c i o n a l n i
z v o è n i k i

Elektro statièni
Poleg reprodukcije nizkih tonov, imajo
obièajni zvoèniki najveèje probleme
še na drugi strani frekvenènega
razpona: pri reprodukciji visokih tonov.

TO je v bistvu razvidno že iz vseh
diagramov zvoènikov, ki vedno
obsegajo napako na obeh skrajnih
straneh frekvenènega razpona.
Elektrostatièni zvoèniki so v tej panogi

najboljši. In tako veljajo za best of
the best.
Te zvoènike se prepozna relativno
preprosto: Njihov lastnik nima maèke.
Malce zaradi zvoka in bolj zato, ker
ga le te zlahka unièijo in to èe le
dobijo priliko tudi z veseljem
udejanijo. Zelo redko je prisotna tudi
ženska. Ženske jih namreè zelo rade
zamenjajo za špansko predelno steno
in nanje obešajo obleko. Sicer je
lepo, da se sleèejo, ni pa lepo, da
obleko poveznejo
p r e k o
d r a g o c e n e g a
zvoènika!
Kot reèeno, so to
i z redno  t ank i
zvoènik i .  Zvok
proizvaja kovinska
ali polimerna tanka
membrana. In èe
imaš maèko, ti le ta
ob enem samem
b r u š e n j u
krempeljcev unièi
par tisoè evrov
vrednih zvoènikov.
Seveda so enako
katrastofalni ženski
nohti. Membrana
teh zvoènikov je
namreè zelo, ZELO
o b è u t l j i va .  T i
z v o è n i k i  s o
obièajno visoki

t a k o
k o t
l judje
a l i
c e l o
višji.

Cenovno se priènejo pri 3'000EUR,
toda tisti pravi šele pri 10'000EUR!

Napaka e lek t ro -
statiènih zvoènikov je,
d a  n e  z m o re j o
reproducirati nizkih
tonov. Zato imajo
ponavadi takšni sistemi
dodan konvencionalni
bas, obièajno push-
pull.
Eden takšnih sistemov
imata Joey in Chandler
i z  h u m o r i s t i è n e
nanizanke Friends. In
sicer od podjetja
Maritn Logan. No, tudi
Monika ni od muh...
ima Bang & Olufsenov
s i s t e m  s
konvenc iona l n im i
zvoèniki. Ampak, psst,
mislim, da niti ne ve,
kaj ima.. :)
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B o s e
Dr. Amar Bose je zgodaj zaèel iskati
svoj idealen zvok. To
njegovo raziskovanje
ga je privedlo do
zvoènika 901, kot se
komercialno imenuje.
Predava na MIT-u in
ima eno najveèjih
tovarn zvoènikov
poimenovani  po
njegovem priimku. V
zadnjem èasu se
osredotoèa bolj na
kompleksne zvoène
sisteme dvoran ipd. V
ta namen so razvili
tudi posebni software.
Njegov zvoèni sistem
- slušalke za znižanje
hrupa, so biel tako
tudi v Vojagerju -
letalu, ki je obletelo
zem l jo  v  enem
samem letu. Dodatno je zaèel
opremljati tudi avtomobile.

Bose 901
Zvoènik  901 se prodaja z
n e z m a n j š a n i m
zanimanjem že od leta
1968, ko je bila na
prodaj prva serija.
Trenutno lahko kupite
serijo VI.
Sistem Bose 901 so
"Infant terrible" audio
sveta. Samo ime pove
kako  je  zvoèn i k
sestavl jen. Ima 9
zvoènikov od katerih je
1 obrnjen direktno proti
poslušalcu, drugih 8 pa
stran. Pri obièajnih
zvoèn i k i h  so  vs i
o b r n j e n i  p r o t i
poslušalcu. Pri Bose-u
je to drugaèe in to
zaradi tega, ker se v
naravi do èloveka -
poslušalca prebije
direktni zvok le 17%,
vse os ta lo pr ide
ind i rek tno ,  p reko
odbojev sten, stropu,
tal in ostalih predmetov.
Vseh 9 zvoènikov je enakih in sicer
širokopasovnih. Med seboj so

povezani na poseben naèin. Morda
se spomnite fizikalnega poskusa, ko
je veè kroglic privezanih na nitko (veè

nihal). Ko tako eno
od kroglic spustimo,
se zaleti v drugo in
preda energijo,
tako potem kroglica
na koncu odskoèi.
To igraèko lahko
veèkrat vidimo v
filmih. Teh devet
z v o è n i k o v  j e
p o v e z a n o
podobno in sicer
tako, kot èe bi ta
nihala (kar zvoèniki
n a
n e k
naèin
t u d i
s o )
m e d
seboj

razmakneš  in  j i h
povežeš z elastiko.
Tako  v  t a k š nem
kompletu vsako od nihal niha s svojo
frekvenco, ki se ves èas spreminja.

Zato v zvoèni sliki, ki jo ti zvoèniki

oddajajo ni fiksnih lukenj!

Ker so širokopasovni in vsi enaki, ni
nobene kretnice!
Drugi šok je aktivni equalizer, ki je
del sistema. Širokopasovni zvoèniki

n o r m a l n o
proizvajajo
zvoèno sliko
p o d o b n o
h r i b u  -
podobno kot
enosistemski
zvoèniki, z
razliko, da

širokopasovnost zagotavlja bolj
položno krivuljo. Tu nastopi equalizer,

ki 'udari' nazaj z
nasprotno krivuljo
in rezul tat  je
r a v n a  è r t a ,
idealen zvoènik!!!
Tu je še poseben
sistem bass-reflex
cevi preko katerih
'piha' tudi do
2 0 0 k m / h .
Njihov namen je
èimbolj izviren
bas.
Tud i  z voèna
o m a r i c a  j e
p o s e b e j
o b l i k o v a n a ,
sprednja ploskev
je rahlo ukrivljena,
z a d n j a  j e
i z b o è e n a
podobno kot
s t r e h a  h i š .
Spredaj je kot
r e è e n o  e n
zvoènik, zdaj jih
4 gleda na eno
in drugih 4 na

drugo stran 'strehe'.
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Namen tega je, da 'vrže' zvok na
steno in potem od stene naprej. S
tem, ko zvoèno sliko razmeèe na levo
in desno od sebe poveèa površino
s katere se potem zvok širi.
S tem ustvari vtis, kot da zvok prihaja
s cele stene in dodatno omogoèa

stereo poslušanje v veliki površini
prostora, kjer se nahajajo.
Pri obièajnih morate sedeti toèno na
sredini med zvoèniki!
O b i è a j n a
postavitev teh
zvoènikov je 1m
stran od kota
sten, stojeè na
stojalu ali viseè
s stropa. Idealno
je, èe sta dva
p a ra ,  e d e n
zgoraj viseè s
stropa in eden
na stojalu na
tleh.

Z a ka j  t o re j
nimamo vsi teh
zvoènikov?
Ravno zaradi postavitve. Potrebuješ
eno celo prazno steno! Druga ovira
je cena.
3000 EUR z equalizerjem, v dobri
stari USA samo 1300US!! Fuj Evropa
in socialna varnost!

Acusticmass
Najbolj popularen satelitski sistem.

Bose 301

Najbolj prodajani zvoènik vseh èasov.

B u i l t - i n  z v o è n i k i
Veljajo za najboljše. Te zvoènike se
vgradi v s teno. V bis tvu so
konstrukcijsko enaki konvencionalnim
z razliko, da nimajo ohišij. Namesto
ohišja jim služi kar stena sama. So
izjemno redki v obliki HI-FI domaèih
zvoènikov, vsaj v Evropi, kjer hiše
gradimo iz drugih materialov kot v
Ameriki, Avstraliji itd. V javnih prostori
so že bolj razširjeni.

M o è  z v o è n i k o v .
Vsi jo nekako merimo v Watih. Zato
ker industrija paè to želi in to tako
oglašuje. Resnica je bila že reèena v
60-tih letih, ko je lastnik Klipschorn
(ameriški proizvajalec zvoènikov)
povedal:
"Naredili smo odliène 1W zvoènike,
sedaj je vse kar potrebujemo dober
1W ojaèevalec."
Gospod Klipshorn je pred dnevi žal
umrl.
1W ojaèevalec ne znajo narediti,
ker bi proizvajal preveè napak in bi

tako  b i lo
poslušanje
neznosno.
Te m u  s e
i zo g i b a j o
paè tako, da
p o v e è a j o
moè. O tem
p r i
ojaèevalcih.
K v a l i t e t o
zvoèn i kov
veèina meri
p o
omenjen ih
w a t i h .  V
resn ic i  se
jakost zvoka

meri v decibelih in sicer:
0 dB - skoraj popolna tišina
15 dB - šepet
60 dB - normalni pogovor
90 dB - motorna kosilnica
110 dB - troblja vozila
120 dB - raketa ali reaktivni motor
140 dB - strel iz pištole.
Vsak zvok z moèjo nad 85dB lahko
povzroèi izgubo sluha, pri 140dB je
škoda takojšnja!

Sama tabela pove, da èloveški sluh
ni linearen. Lahko slišimo šepetanje
ali pogovor ljudi v drugem prostoru
in na drugi strani strel iz topa. Na
splošno velja, da v primeru, da je nek
izvor zvoka 10x moènejši od drugega
(10dB), glasnejšega ‘slišimo’ samo
še enkrat glasnejšega ali povedano
drugaèe: slišimo razliko, èe se nek
izvor zvoka razlikuje za 3dB. Naš
sluh je logaritemski in ne linearen, kot
nam žele dopovedati towarne z
navajanjem watov.
Veè watov sicer pripomore k veè
decibelom, vendar ne vedno, ker je
vmes še izkoristek zvoènikov, ki se
meri v decibelih na m (dobri zvoèniki
ga imajo nad 93db). Decibeli sami
so logaritemsko razmerje med dvema
moèema. Tako imate lahko manj
watne zvoènike, ki so dejansko
glasnejši od watovsko moènejših!
Še ena stvar je pomembna pri
zvoènikih, imajo namreè razliène
upornosti. 2, 4, 6, 8 in veè Ohmov.

Z v o è n i š k i  k a b l i  i n
k a b l i  n a s p l o š n o .
Najveèja prevara vseh èasov so kabli,
ki prenašajo signal med audio
napravami in med zvoèniki. Velja
preprosto naèelo, da manj, ko je
upora, bolje je. Se pravi najboljši bi
bil superprevodnik. Uporabljajo
razliène materiale in tudi naèine
pletenja žic. Naj najprej povem, da
nihèe še ni uspel dokazati, da je kaj
boljše od drugega. So samo razliène
cene.
In najbolj me razbesnijo zagovorniki
izredno dragih kablov. Celo do te
mere, da sem enkrat organiziral
primerjavo kablov. Nihèe ni slišal
razlike med telefonskim kablom in
najdražjim!
Trik prodajalcev je v tem, da vam
bodo dali poslušati sitem najprej z
'navadnimi' kabli, potem jih bo
odklopil in priklopi dražje, pri tem bo
za malenkost poveèal jakost
ojaèevalca.
Tu sta zdaj dve napaki, obe namerni,
seveda povzroèeni s ciljem, da se
proda dražjo stvar:
Prviè, med preklapljanjem že tako
pozabiš, kaj si pravzaprav slišal.
Drugiè, ob dveh izvorih zvoka se nam
zdi, da je boljši tisti, ki je rahlo
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glasnejši!
Kvaliteta je ista!!

Še nekaj velja omeniti. Povpreèen
kabel med zvoèniki in ojaèevalcem
je nekje 5m dolg. Prodajalci trdijo,
da teh 5m naredi razliko! Zato ker
je v tem kablu tak in tak material...
Res? Zakaj potem ne naredi razlike
tudi po 10m in veè navadne bakrene
žice, ki se nahajajo v tuljavah
zvoèn ikov in  o jaèevalcev??

Ha, ha.. prodajalcem ponavadi tudi
zatežim s tem, da je najboljši kabel
tako ali tako steklena cevka z živim
srebrom. Potem vsi tiho prikimavajo,
ker niso èisto preprièani, èe to drži ali
ne.
Drži.

A V T O  H I - F I
Najprej razèistimo tole! Avto-Hi-Fi
sicer je, ni pa audio-filstva! Oziroma
skoraj je, kadar avto miruje na mestu,
èim vklopimo motor in èe se še
premikamo, to ni veè audio-filizem!
Je samo še premièno ropotalo. Res
je, da med vožnjo lahko poslušamo
glasbo, a nas po daljšem potovanju
vseeno boli glava. To boleèino
povzroèi jo vsi  ostal i  glasovi
avtomobila, upor zraka, motor, trenje
med kolesi in cestišèem, podvozje
itd. Naš 'software' namreè 'presliši'
te šume na zavestni ravni, v resnici jih
še vedno zaznavamo. In èe bi nekdo
enako poèel z našim prstom - bi ga
tolkel s svinènikom in bi recimo to naš
'software' preslišal... bi nam na koncu
prst vseeno otekel in na koncu bolel.
No, za slabo poèutje po daljši vožnji
ni kriv le zvok, so tu še mehanski
tresljaji.
Zato n iko l i  n i sem v lagal  v
avtomobilske zvoène sisteme. Glasbo
raje poslušam doma in ji takrat
posvetim vso pozornost. Pri vožnji z
avtomobilom sem ob tem zamoten
še s tisoè in enim opravilom.
Za tiste, ki imate radi vrhunski sistem
tudi v avtomobilu pa: Bose zvoèniki
so bili sprva vgrajeni samo v
Mercedese (za doplaèilo). Sistem
se nastavi glede na tip in barvo
prevleke sedežev, materialov v
notranjosti in tipa stekel! Na mojo
sreèo je Bose sistem ponudila tudi

nova Alfa 147!! :))
Seveda za krepko zasoljeno ceno.
:(

Povpreèno imajo ženske raje manjše
zvoènike, da jim ne kazijo prostora.
Njim na ljubo so razvili bookshelf
zvoènike in satelitske sisteme, ki gredo
na knjižne police. Zvok je zadovoljivo
dober in še vidi se jih ne (zvoènikov).
Veèje zvoènike ponavadi krasijo
rastline, zato je moj stric že povedal,
da so idealni 'ženski zvoèniki' takšni,
ki imajo na vrhu že luknjo v katero
lahko potem zasadiš rožo.

Glede odnosa moški-ženska in audio
fil-ženska velja, da je za žensko bolje,
da je njen moški pijanec kot audio
fil. Je ceneje. :)

Š e  e n a  m i n i
s k r i v n o s t  z v o è n i k o v
Zvoèniki so boljši èez par let uporabe,
ko se 'uteèejo'. Zato je to ena redkih
HI-FI naprav, ki se jo splaèa kupiti
rabljeno!!

S l u š a l k e
Proizvajalci slušalk pravijo, da so
edino slušalke tisto pravo. Zvoèniki
se jim s težavo približajo. S tem se
tolažim, odkar ne živim veè sam. Tiste
celodnevne glasbene seanse namreè
ob skupnem življenju odpadejo.
Lahko pa poslušam na slušalke in se
globoko strinjam z besedami
proizvajalcev
slušalk.
Te trditve bi
s i c e r  b i l e
resniène, ko gre
z a  H I - E N D
slušalke Stax ali
Jacklin Float. Ni
p o t r e b n o
omenjati, da so
elektrostatiène in odprte. Slušalke
namreè loèimo na tri dele: odprte,
zaprte in pol odprte. Zaprte najbolj
zvesto reproducirajo nizke tone.
Seveda med audiofilske slušalke ne
sodijo japonska jetrca (razen redkih
in temu primerno dragih izjem) in
slušalke za razne prenosne naprave.
Tiste podjetij AKG, Bayerdinamic,

Tehnica, Senheizer itd, katerih cena
sega od 200 EUR naprej, še ravno
sodijo v to podroèje. Stax in podobne
HI-END slušalke se lahko kupi od
1500 EUR naprej. Tako je to ena
redkih audio naprav, ki si jo lahko v
audio-filskem zagonu lahko kupimo
tudi navadni smrtniki. Da je tudi že ta
rang zelo èudaški, potrjuje vprašanje
carinika, ko je videl ceno slušalk:
"Ja, kakšne slušalke pa so to?" in hitel
trditi, da je to prevara in da sigurno
nekaj 'švercam'. Obrnil nama je avto.
Z mano je bila prijateljeva punca, ki
sem si jo sposodil ravno za ta namen.
Kupil sem namreè AKG K500, ki
stanejo ravno 200 EUR. Carinik pa
je bil verjetno navajen tistih za 5 do
20 EUR.
Koristnost prijateljeve punce se je
izkazala, po mojem dodatnem
preprièevanju, da so to le slušalke in
naju je bolj zaradi mini krila in kislega
obraza njenega nosilca, kot mojega
preprièevanja, le spustil naprej.

P R E D V A J A L C I  I N
N O S I L C I  Z V O K A
Obstaja veliko vrst nosilcev in
predvajalcev zvoka. V grobem se jih
loèi na analogne in digitalne. Razlika
je v naèinu zapisa, pri analognem je
analogni, pri digitalnem v obliki
informacij. Razlika med zapisoma je
predvsem v kvaliteti, velikosti itd.
Predno jih na kratko predstavim se je
potrebno vprašati kako zvok
pravzaprav posnamejo?
S pomoèjo mikrofonov, èe gre za
glas in akustiène inštrumente ali pa
kar direktno v obliki informacij, èe gre
za elektronska glasbila.
Mikrofon je nekakšen obrnjen
zvoènik. Izredno obèutljiva membrana
mikrofona se trese skupaj z zvokom,
ki prispe do nje. Ti tresljaji se potem
prenesejo v elektrièni signal, ki se ga
potem zapiše v analogni ali digitalni
obliki. Pri tem procesu moti ravno
obèutljivost mikrofonov, saj so obèutljivi
do te mere, da zaznajo celo trke
posameznih atomov in molekul v
zraku ob membrano. Ti trki so stalni
in jih poznamo kot šum. Tega
poskušajo v studijih z raznimi filtri
odstraniti.
Pomembna je še oddaljenost od
mikrofona, prostora itd..
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Tako smo že ob izvoru glasbe v
velikem problemu, kako prenesti zvok
v èimbolj izvirni obliki. Zato je
marsikatera debata o tem, kateri
nos i lec je najbol jš i ,  nekako
brezpredmetna. Snemanje samo
vsebuje že toliko napak, da bi
gledajoè teorijo, raje nehal poslušati
glasbo.

G R A M O F O N I
Imajo edini status audio-filistiènega
nosilca zvoka. Nanj prisegajo še
vedno. Argument proti CD-ju je, da
je pri CD-jih glasba procesirana,
predelana. Pri tem pozabljajo, da je
tudi na gramofonski plošèi podobno.
Sam gramofon je navaden equalizer.
Plošèa je namreè posneta tako, da
so visoki toni in nizki toni zgošèeni
skupaj. Nizki toni imajo nižjo
frekvenco in veèja nihanja. Le ta ne
bi mogli prenesti na plošèo, ker bi
domala zasedli vso površino, zato
jih skompresirajo. Gramofon pa jih
potem ponovno odkompresira.
Audio fili bodo vedno trdili, da je
klasièni gramofon boljši. Omenite jim
kompresijo nizkih tonov in pred seboj
boste imeli versko fronto veèjih
razsežnosti, kot križarske vojne.
Da bi temu storili konec so organizirali
zanimiv poizkus, pri reviji Audio.
Povabili so 15 audio filov, 20 resnejših
poslušalcev glasbe, dodatno so s
ceste privlekli še 65 prostovoljcev.
Vsi ti so potem poslušali enak

posnetek preko elektrostatiènih
zvoènikov in izredno kvalitetnih
naprav. Edina fora je bila, da so

preklapljali med CD posnetkom in
klasiènim analognim, ki sta bila med
seboj usklajena - sinhronizirana.
Rezultat je bil porazen. Nobena od
skupin ni z gotovostjo slišala razlike!
Pri tem velja, da je uporabljeni
gramofon bil vreden okoli 30000
EUR, CD 'le borih' 2500.
Pri testu so uporabili èisto nove LP
plošèe, saj veèkrat poslušana LP
plošèa vedno rahlo prasketa in bi
tako lahko hitro doloèil kateri izvor je
gramofon.

C D - G R A M O F O N I
Imajo s klasiènem gramofonom bore

malo podobnosti. Podobna je le
oblika nosilca zvoka in tu se tudi
konèa. Na klasiènem gramofonu je
zapis linearen, v obliki polžaste
krivulje, ki se zaène od znotraj
navzven. Pri CD-ju zapis ni linearen,
temveè so podatki milisekunde glasbe
razmetani sem in tja. To so storili zato,
da ob morebitni poškodbi površine
nosilca oz. praski, drop-out ne bi bil
preveè oèiten.
Obstaja še CD-R in CD-RW. Prvi
omogoèa samo enkratni zapis na
medij, drugi veèkraten zapis in izbris
zapisa.
CD zapis sam je tog in nefleksibilen.
Tako kot je, je. Ni premikanja, ni
brisanja, zaporedje vedno ostane
isto. In prav pri rej togosti ga novejši
medij i prekašajo (Mini Disk).

S A C D
Super Audio CD je CD z izboljšanimi
oblikami zapisa (višja frekvenca, veè
bitov itd..). Ker razlika med navadnim
CD jem in SACD-jem ni takšna, da
bi jo lahko povrpeèen poslušalec
slišal, je ta format bolj nekje na
obrobju. Pogosto je dodan DVD
playerjem, ki obvladujejo tudi DVD
audio, ki omogoèa zapis še veè
podatkov.

D A T  -  D i g i t a l  A u d i o
T a p e
CD-jev osnovo digitalnega zapisa so

prenesli na magnetni trak. Ob glasbi
je dotok informacij veliko. Magnetni
trakovi se fizièno ne morejo premikati
hitro, ker se lahko vnamejo. To so
lahko rešili tako, da so namesto hitrosti
traku raje zaèeli premikati magnetne
glave. Le te so namreè takšne kot v
video-rekorderjih: rotirajoèe. Tako se
 trak ne vrti hitreje, kar je fizikalno
zahtevno, temveè se vrti glava in je
tako seštevek obeh hitrosti tisti pravi,
ki zadovoljivo opravi z zapisom. To
je hkrati tudi vzrok za njihovo
nepopularnost. Glave prvih modelov
so namreè zdržale le okoli 500 ur.
Drugi še veèji problem so bili drop-
out-i. Ob poškodbi traku se izgubi
zapis, ker je zapis paè skoraj linearen
(pri CDjih ni). Tako so DAT-i vezani
bolj na uporabo v studijih.




